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produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
No que diz respeito às barreiras e oportunidades que o mercado apresenta, deve ter-se em conta o perfil do 
consumidor, que tem alguma aversão aos novos produtos e sobretudo os estrangeiros. Ademais, as Comunidades 
Autónomas são “nacionalistas”, têm muitas vezes uma cultura e língua diferentes, pelo que, os produtos se 
adequarão mais a umas regiões que a outras. (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

Em 2015, segundo o INE (Instituto Nacional de Estadística) a economia espanhola contou com um crescimento 
a rondar os 3,2%, evolução que se deve sobretudo ao aumento do consumo espanhol, mas também ao 
incentivo do investimento das empresas. Dado este crescimento, o mercado espanhol continua a ser primaz 
para as empresas portuguesas que pretendam internacionalizar-se.
O setor agroalimentar, em 2013, representou em vendas cerca de 91 450 milhões de euros, estando posi-
cionado no 5º lugar a nível da União Europeia. 

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita, de acordo com dados de 2015, é de 26 012 (dólares USD)1. A 
despesa total do consumo dos espanhóis em alimentação e bebidas, segundo o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, foi em 2013, de 101 250 milhões de euros. De acordo com o Observatório 
del consumo y la distribuición alimentaria2 , o consumidor tem preferência pela marca do fabricante (73,1%), 
30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire a marca de outro fabricante e 47,6% dos 
consumidores não realiza a compra. 

Porém, o consumo de marcas brancas no mercado espanhol tem vindo a crescer, devido ao facto de existirem 
cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.
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Atualmente, torna-se cada vez mais importante a internacionalização das empresas. Os mercados nacionais 
são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
uma saturação de mercado devido à quebra do consumo, consequência da crise económico-financeira. 

No ano de 2015 as exportações portuguesas para o mercado espanhol registaram uma taxa de cerca de 
25%, tornando este mercado o principal destino de bens e serviços portugueses (Instituto Nacional de Estatística).

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
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Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado espanhol e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e 
ao nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as características 
Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
determinados produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das exigências será a proveniência 
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1. Introdução

Atualmente, torna-se cada vez mais importante a internacionalização das empresas. Os mercados nacionais 
são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
uma saturação de mercado devido à quebra do consumo, consequência da crise económico-financeira. 

No ano de 2015 as exportações portuguesas para o mercado espanhol registaram uma taxa de cerca de 
25%, tornando este mercado o principal destino de bens e serviços portugueses (Instituto Nacional de Estatística).

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado espanhol. Deste modo deverá ser utilizado como 
um fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado espanhol e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e 
ao nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as características 
Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
determinados produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das exigências será a proveniência 
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do leite, quanto à sua origem (animais sadios), terá de derivar de uma marca registada e reconhecida, além 
de que o rótulo de origem deve ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo, se existir 
uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida) deve 
ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento de 
produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
No que diz respeito às barreiras e oportunidades que o mercado apresenta, deve ter-se em conta o perfil do 
consumidor, que tem alguma aversão aos novos produtos e sobretudo os estrangeiros. Ademais, as Comunidades 
Autónomas são “nacionalistas”, têm muitas vezes uma cultura e língua diferentes, pelo que, os produtos se 
adequarão mais a umas regiões que a outras. (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

Em 2015, segundo o INE (Instituto Nacional de Estadística) a economia espanhola contou com um crescimento 
a rondar os 3,2%, evolução que se deve sobretudo ao aumento do consumo espanhol, mas também ao 
incentivo do investimento das empresas. Dado este crescimento, o mercado espanhol continua a ser primaz 
para as empresas portuguesas que pretendam internacionalizar-se.
O setor agroalimentar, em 2013, representou em vendas cerca de 91 450 milhões de euros, estando posi-
cionado no 5º lugar a nível da União Europeia. 

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita, de acordo com dados de 2015, é de 26 012 (dólares USD)1. A 
despesa total do consumo dos espanhóis em alimentação e bebidas, segundo o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, foi em 2013, de 101 250 milhões de euros. De acordo com o Observatório 
del consumo y la distribuición alimentaria2 , o consumidor tem preferência pela marca do fabricante (73,1%), 
30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire a marca de outro fabricante e 47,6% dos 
consumidores não realiza a compra. 

Porém, o consumo de marcas brancas no mercado espanhol tem vindo a crescer, devido ao facto de existirem 
cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.

1 Idem.
2 Ibidem.
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Despesas das familias em alimentação (anual) 
Unidade: milhões de euros/%

Comércio Especializado

Supermercados

Hipermercados

Economatos/Cooperativas

Feiras

Venda ao domicílio

Autoconsumo

Outros Canais

Consumo Doméstico

15 271,5 (15,1%)

37 821,7 (37,4%)

9 893,9 (9,8%)

174,7 (0,2%)

739, 4 (0,7%)

462,1 (0,5%)

1 557,3 (1,5%)

3 304,6 (3,3%)

De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Tabela 1: Despesa das famílias em alimentação (2013)
Fonte: Mercasa com dados do Magrama (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente) (adaptado e consultado em 
fevereiro de 2017)

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).



do leite, quanto à sua origem (animais sadios), terá de derivar de uma marca registada e reconhecida, além 
de que o rótulo de origem deve ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo, se existir 
uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida) deve 
ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento de 
produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
No que diz respeito às barreiras e oportunidades que o mercado apresenta, deve ter-se em conta o perfil do 
consumidor, que tem alguma aversão aos novos produtos e sobretudo os estrangeiros. Ademais, as Comunidades 
Autónomas são “nacionalistas”, têm muitas vezes uma cultura e língua diferentes, pelo que, os produtos se 
adequarão mais a umas regiões que a outras. (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

Em 2015, segundo o INE (Instituto Nacional de Estadística) a economia espanhola contou com um crescimento 
a rondar os 3,2%, evolução que se deve sobretudo ao aumento do consumo espanhol, mas também ao 
incentivo do investimento das empresas. Dado este crescimento, o mercado espanhol continua a ser primaz 
para as empresas portuguesas que pretendam internacionalizar-se.
O setor agroalimentar, em 2013, representou em vendas cerca de 91 450 milhões de euros, estando posi-
cionado no 5º lugar a nível da União Europeia. 

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita, de acordo com dados de 2015, é de 26 012 (dólares USD)1. A 
despesa total do consumo dos espanhóis em alimentação e bebidas, segundo o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, foi em 2013, de 101 250 milhões de euros. De acordo com o Observatório 
del consumo y la distribuición alimentaria2 , o consumidor tem preferência pela marca do fabricante (73,1%), 
30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire a marca de outro fabricante e 47,6% dos 
consumidores não realiza a compra. 

Porém, o consumo de marcas brancas no mercado espanhol tem vindo a crescer, devido ao facto de existirem 
cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.

1 Idem.
2 Ibidem.

1. Introdução

Atualmente, torna-se cada vez mais importante a internacionalização das empresas. Os mercados nacionais 
são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
uma saturação de mercado devido à quebra do consumo, consequência da crise económico-financeira. 

No ano de 2015 as exportações portuguesas para o mercado espanhol registaram uma taxa de cerca de 
25%, tornando este mercado o principal destino de bens e serviços portugueses (Instituto Nacional de Estatística).

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado espanhol. Deste modo deverá ser utilizado como 
um fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado espanhol e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e 
ao nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as características 
Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
determinados produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das exigências será a proveniência 
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O mercado espanhol é extremamente competitivo. A oferta por parte de empresas espanholas é bastante 
grande e o consumidor não tem grande abertura para produtos estrangeiros. Ainda assim, nos últimos anos 
constatou-se uma maior recetividade do consumidor espanhol em relação a produtos estrangeiros. Importa 
referir que, tendo em conta o perfil do consumidor espanhol, o produto estrangeiro que der entrada no mercado 
espanhol deve ser particularmente inovador e diferente do que já existe. (AICEP, 2015)

De acordo com a Balança Comercial de bens de Portugal com Espanha fornecida pelo INE, em 2015 as 
importações foram superiores às exportações, 19 917,1 milhões de euros e 12 467,3 milhões de euros 
respetivamente, o que correspondeu a um saldo negativo de 7 930,0 milhões de euros para Portugal (vide 
tabela 2). Ainda que se verifique que o mercado português tenha uma dependência do mercado espanhol, 
este é relativamente favorável para as empresas portuguesas, tanto pela sua proximidade, como da afinidade 
cultural entre portugueses e espanhóis.

O consumidor espanhol, aufere um ordenado mínimo de 707,60 euros mensais, tendo se registado um 
aumento de 8% no início de 2017. Este aumento representou em termos monetários um aumento de 52,4 
euros por mês. 

Espanha é o principal destino das exportações portuguesas3, e encontra-se também na primeira posição 
enquanto fornecedor de bens a Portugal. Para Espanha, Portugal tem uma maior importância como destino 
de vendas dos produtos espanhóis (quinta posição), quota que atinge cerca de 7%. (AICEP, 2015)

Apesar do contexto de crise económica que ainda se faz sentir, há uma grande facilidade de exportar para 
Espanha, tanto pela proximidade geográfica, cultural e linguística, como pelo facto de fazer parte da zona 
euro o que facilita as trocas comerciais.

c) Ambiente Social

De acordo com o Instituto Nacional de Estadística, Espanha tem uma população residente de 46.468.102 
milhões de habitantes, dos quais 22.813.635 milhões são homens, 23.654.467 são mulheres e 4.396.871 
milhões são estrangeiros. De acordo com a mesma fonte, em junho de 2016, da população do total de 
estrangeiros residentes, 150.299 são portugueses (vide tabela 3). 

No que diz respeito à distribuição de residentes portugueses divididos por comunidade autónoma deve ser 
considerada a tabela 3.

3 AICEP.

De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Tabela 2: Balança comercial de bens de Portugal com Espanha
Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística (adaptado e consultado em 
AICEP, em fevereiro de 2017)

Estudo de Mercado Espanha

Balança Comercial de bens de Portugal 
com Espanha; Unid: milhões de ¤

Exportações 

Importações

Saldo

2015

12.467,3

19.917,1

-7.449,8

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).
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cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.

1 Idem.
2 Ibidem.
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são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
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na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
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Relativamente às faixas etárias dos habitantes em Espanha, de acordo com um estudo relativo a dados de 2015, do Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social- Secretaría General de Inmigración y Emigración espanhol, verifica-se que: 

De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Número de portugueses por Comunidade Autónoma

Asturias

Galicia

Cantabria

País Vasco

Navarra

Cataluña

Castilla y León

La Rioja

Aragón

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Castilla- La Mancha

Extremadura

Andalucía

Región de Murcia

Islas Baleares

Canarias

TOTAL

Nº de habitantes portugueses

3 362

21 297

2 166

10 061

5 571

20 639

18 247

3 919

4 936  

5 966

18 297

2 787

6 418

13 091

2 348

2 677

6 056

147 838

Tabela 3: Número de portugueses por Comunidade 
Autónoma (2015)
Fonte: Instituto Nacional de Estadística: habitantes 
portugueses por Comunidade Autónoma (consultado 
em fevereiro de 2017)

Tabela 4: População espanhola por sexo e idade
Fonte:INE- Instituto Nacional de Estadística População espanhola por sexo 
e idade, dados de 2016 (consultado e adaptado em fevereiro de 2017)
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MULHERES

979 277

1 059 078

1 272 808

1 624 128

1 709 153

1 665 172

1 609 248

1 463 260

1 246 917

1 167 520

1 014 581

863 356

839 817

567 823

257 181

População espanhola por sexo e idade

Idade

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

HOMENS

1 033 039

1 106 311

1 308 014

1 656 735

1 739 745

1 667 780

1 581 751

1 410 825

1 176 398

1 055 116

865 814

1 519 045

560 301

306 962

107 114

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).



do leite, quanto à sua origem (animais sadios), terá de derivar de uma marca registada e reconhecida, além 
de que o rótulo de origem deve ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo, se existir 
uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida) deve 
ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento de 
produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
No que diz respeito às barreiras e oportunidades que o mercado apresenta, deve ter-se em conta o perfil do 
consumidor, que tem alguma aversão aos novos produtos e sobretudo os estrangeiros. Ademais, as Comunidades 
Autónomas são “nacionalistas”, têm muitas vezes uma cultura e língua diferentes, pelo que, os produtos se 
adequarão mais a umas regiões que a outras. (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

Em 2015, segundo o INE (Instituto Nacional de Estadística) a economia espanhola contou com um crescimento 
a rondar os 3,2%, evolução que se deve sobretudo ao aumento do consumo espanhol, mas também ao 
incentivo do investimento das empresas. Dado este crescimento, o mercado espanhol continua a ser primaz 
para as empresas portuguesas que pretendam internacionalizar-se.
O setor agroalimentar, em 2013, representou em vendas cerca de 91 450 milhões de euros, estando posi-
cionado no 5º lugar a nível da União Europeia. 

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita, de acordo com dados de 2015, é de 26 012 (dólares USD)1. A 
despesa total do consumo dos espanhóis em alimentação e bebidas, segundo o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, foi em 2013, de 101 250 milhões de euros. De acordo com o Observatório 
del consumo y la distribuición alimentaria2 , o consumidor tem preferência pela marca do fabricante (73,1%), 
30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire a marca de outro fabricante e 47,6% dos 
consumidores não realiza a compra. 

Porém, o consumo de marcas brancas no mercado espanhol tem vindo a crescer, devido ao facto de existirem 
cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.

1 Idem.
2 Ibidem.

1. Introdução

Atualmente, torna-se cada vez mais importante a internacionalização das empresas. Os mercados nacionais 
são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
uma saturação de mercado devido à quebra do consumo, consequência da crise económico-financeira. 

No ano de 2015 as exportações portuguesas para o mercado espanhol registaram uma taxa de cerca de 
25%, tornando este mercado o principal destino de bens e serviços portugueses (Instituto Nacional de Estatística).

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado espanhol. Deste modo deverá ser utilizado como 
um fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado espanhol e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e 
ao nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as características 
Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
determinados produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das exigências será a proveniência 
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

Tabela 5: Divisão das famílias espanholas
Fonte: Adaptado de INE-Instituto Nacional de Estadística 
(consultado em fevereiro de 2017)

Taxas de 
Variação

0,2

-0,3

1,5

0,3

-2,6

-1,3

9,1

Divisão das familias espanholas

Total de famílias

Tamanho médio da família

Pessoa sozinha com 
menos de 65 anos

Pessoa sozinha com mais 
de 64 anos

Casal sem filhos 

Casal com filhos

Família monoparental

Números

18 346 200

2,51

2 724 400

1 859 800

3 874 800

6 253 100

1 897

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).



do leite, quanto à sua origem (animais sadios), terá de derivar de uma marca registada e reconhecida, além 
de que o rótulo de origem deve ser mantido, indicando a origem do leite para a confeção do queijo, se existir 
uma certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) ou IGP (Indicação Geográfica Protegida) deve 
ainda ser incluída. Os operadores do setor alimentar terão de ser capazes de identificar o estabelecimento de 
produção, transformação e embalagem. Por fim, existe ainda uma entidade responsável pelo licenciamento 
dos produtos: a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). (AICEP, 2015)
No que diz respeito às barreiras e oportunidades que o mercado apresenta, deve ter-se em conta o perfil do 
consumidor, que tem alguma aversão aos novos produtos e sobretudo os estrangeiros. Ademais, as Comunidades 
Autónomas são “nacionalistas”, têm muitas vezes uma cultura e língua diferentes, pelo que, os produtos se 
adequarão mais a umas regiões que a outras. (AICEP, 2015)

b) Ambiente económico

Em 2015, segundo o INE (Instituto Nacional de Estadística) a economia espanhola contou com um crescimento 
a rondar os 3,2%, evolução que se deve sobretudo ao aumento do consumo espanhol, mas também ao 
incentivo do investimento das empresas. Dado este crescimento, o mercado espanhol continua a ser primaz 
para as empresas portuguesas que pretendam internacionalizar-se.
O setor agroalimentar, em 2013, representou em vendas cerca de 91 450 milhões de euros, estando posi-
cionado no 5º lugar a nível da União Europeia. 

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita, de acordo com dados de 2015, é de 26 012 (dólares USD)1. A 
despesa total do consumo dos espanhóis em alimentação e bebidas, segundo o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, foi em 2013, de 101 250 milhões de euros. De acordo com o Observatório 
del consumo y la distribuición alimentaria2 , o consumidor tem preferência pela marca do fabricante (73,1%), 
30,1% opta por comprar a marca do distribuidor, 22,3% adquire a marca de outro fabricante e 47,6% dos 
consumidores não realiza a compra. 

Porém, o consumo de marcas brancas no mercado espanhol tem vindo a crescer, devido ao facto de existirem 
cada vez mais cadeias de supermercados que apostam neste tipo de produtos. Embora o consumidor espanhol 
se mantenha relativamente fiel aos canais de distribuição tradicionais, importa mencionar o crescente 
aumento da utilização da internet como um canal de compras de produtos alimentares, utilizada sobretudo 
pelos consumidores mais jovens (menos de 35 anos). (Mercasa, 2013)

Tendo em conta a tabela 1, relativa a dados de 2013, os consumidores espanhóis fazem as suas compras 
sobretudo nos supermercados, cerca de 37,4% e no comércio especializado e cerca de 15,1%.

1 Idem.
2 Ibidem.

1. Introdução

Atualmente, torna-se cada vez mais importante a internacionalização das empresas. Os mercados nacionais 
são exíguos e extremamente competitivos para o número de empresas existentes, sendo que existe ainda 
uma saturação de mercado devido à quebra do consumo, consequência da crise económico-financeira. 

No ano de 2015 as exportações portuguesas para o mercado espanhol registaram uma taxa de cerca de 
25%, tornando este mercado o principal destino de bens e serviços portugueses (Instituto Nacional de Estatística).

Este estudo de mercado tem como principal objetivo a construção de uma ferramenta de fácil utilização, na 
análise ao ambiente macro e microeconómico do mercado espanhol. Deste modo deverá ser utilizado como 
um fio condutor na definição da estratégia internacional do Queijo Serpa para este mercado.

Assim, foram recolhidos vários dados secundários, de foro estatístico e descritivo que permitiram a realização 
de uma análise geral ao ambiente externo do mercado espanhol e onde se identificaram as oportunidades e 
constrangimentos para a comercialização do Queijo Serpa. Analisou-se o setor agroalimentar ao nível geral e 
ao nível dos lácteos, identificando as tendências e comportamentos de consumo, bem como se definiram as 
regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação. Conjugando esta informação com as características 
Queijo Serpa, através da metodologia de análise SWOT (ou TOFA, em português, trunfos, oportunidades, 
forças e fraquezas) foram ainda identificados os fatores críticos de sucesso que irão permitir um enquadramento 
na implementação destes produtos no mercado espanhol. De forma a identificar parceiros de negócio locais 
e promover estes produtos no mercado, foram ainda referidos alguns certames internacionais de referência.

2. Análise do ambiente externo 

2.1 Análise dos fatores político, económicos, sociais e psicográficos

a) Ambiente Politico-Legal

Espanha tem como forma de governo uma Monarquia Constitucional, sendo que o chefe de Estado é o Rei 
Filipe VI e o primeiro-ministro é Mariano Rajoy. A capital é Madrid e o território é dividido administrativamente 
em 17 Comunidades Autónomas, 50 províncias e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla), o que poderá ser 
um constrangimento ao ingresso no mercado, já que as 17 comunidades autónomas são, muitas vezes consideradas 
como “mini-estados”, pois têm orçamentos paralelos ao governo central e um elevado grau de autonomia. 
(AICEP, 2015) 

Sendo que a Espanha faz parte da UE (União Europeia) e da Zona Euro, facilitará o comércio entre os dois 
países, é ainda parte da União Aduaneira, o que inclui a livre circulação de pessoas, bens e de mercadorias.  
Com o Mercado Único (1993), estabeleceu-se um espaço económico interno no qual se suprimiram as fronteiras 
internas, aduaneiras, fiscais ou técnicas, possibilitando a que as mercadorias que tenham origem na União 
Europeia, fiquem eximes de controlos alfandegários. (AICEP, 2015)

No caso de existir um mau emprego das regras do mercado único, para a resolução de conflitos internos e 
para que seja desnecessário recorrer a tribunais internacionais, existe a Rede Solvit, que tem legitimidade 
para resolver este tipo de divergências entre os Estados. Ainda que a Espanha seja um Estado-Membro da 
UE, podem, no entanto, existir algumas barreiras, aplicáveis a todos os Estados-Parte nas importações de 
determinados produtos, nomeadamente na importação de queijos. Uma das exigências será a proveniência 
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Tabela 6: Consumo de queijos per capita (dados de 2015)
Fonte: Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas

Consumo de queijos per capita 
(dados de 2015)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7,85

8

7,95

8,05

7,77

7,78

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).

Indústrias Lácteas por Comunidade 
Autónoma espanhola

Comunidades Autónomas

Castilla y León

Andalucía

Castilla y La Mancha

Cataluña

País Vasco

Canarias

Galicia

Extremadura

Asturias

Número de 
indústrias lácteas 

158

159

160

161

162

163

164

165

166

3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 

7 Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés

Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).

9 Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).

Tabela 7: Indústrias Lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, 
2015
Fonte: Adaptado de INE- Instituto Nacional de Estadística 
(consultado em março 2017)

Tabela 8: Consumo de derivados lácteos em Espanha
Fonte: Magrama, consultado e adaptado do estudo da Organización 
Interprofesional Láctea (consultado em março de 2017)

Consumo anual de derivados lácteos em 
Espanha (dados de 2015)

C. Autónomas

Canarias

La Rioja

Cantabria

Asturias

Islas Baleares

País Vasco

Cataluña

Murcia

Andalucía

Galicía

Extremadura

Comunidad Valenciana

Comunidad Madrid

Navarra

Aragón

Castilla y  León

Castilla y La Mancha

Média Espanha

Consumo (Kg)

42,72

42,45

41,59

40,68

38,85

38,04

37,86

37,04

36,83

34,83

34,13

33,74

33,46

33,2

32,32

31,89

28,71

35,79

As principais Comunidades Autónomas, que seriam primordiais em termos de consumo de derivados de 
lácteos, baseado em dados de 2015 e segundo o Magrama, seriam as Canárias com um consumo de 42,72 
kg, La Rioja com 42,45 kg consumidos, Cantábria com 41,59 kg e ainda as Astúrias com um consumo anual 
de 40,68 kg. Numa perspetiva geral, a média total espanhola relativa ao mesmo ano foi de 35,79 kg (vide 
tabela 8).

Conforme mencionado, os consumidores espanhóis têm preferência pelos produtos nacionais, no entanto, 
existe uma maior abertura para o que é novo.
De acordo com a mesma fonte, em 2015, o consumo anual de queijos por Comunidade Autónoma, está 
dividida da seguinte forma:

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Navarra

Cantabria

Aragón

Murcia

Islas Baleares

La Rioja

167

168

169

170

171

172

173

174

3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.

8 mercasa.es

b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).

9 Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés



12

De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).

3.2 Análise da concorrência 

a) Identificação de países exportadores de lácteos 

Os principais países fornecedores de produtos lácteos do mercado espanhol, nomeadamente de produtos 
como queijos e coalhos, de acordo com o ITC, em 2015, foram:
• França;
• Alemanha;
• Holanda.

Portugal, surge em décimo lugar, com exportações pouco relevantes, comparativamente à França, à Alemanha 
ou à Holanda. Portugal, em 2015, exportou cerca de 8 596 mil dólares de queijos e coalhos, sendo que a 
França, a Alemanha e a Holanda, desde 2011 têm vindo a ocupar as três primeiras posições na exportação 
dos produtos mencionados.

b) Identificação das principais marcas de lácteos 

A quota de produção do leite espanhol é cerca de 5% do total produzido na União Europeia. Em termos gerais, 
relativamente aos produtos lácteos, em 2015, foram produzidos cerca de 7.902,6 milhões de toneladas no 
país, sendo que a produção de queijos, no mesmo ano, atingiu cerca de 465,4 mil toneladas5.

Marcas de queijos existentes em Espanha6:

• Fluenblaquilla
• Montesinos
• El Pastoret de la Segarra
• La Queseria Vasca
• Aldanondo Idiazabal
• Don Roque
• Quesera Burgalesa
• Ques Belt
• Santo André
• Tippagral
• Larsa
• Arla
• El Barranquillo
• Casa Grande de Xanceda

3.3 Distribuição Agroalimentar

Segundo os dados da Alimarket, os principais retalhistas em Espanha são o Mercadona, e o grupo Dia (tabela 8).

5 Fenil.org
6 alimarket.es

• La Fuente
• Hochwald
• Lucky Cow
• El Ganadero
• Queserias Prado
• Montecastillo
• Latinito
• Hellmann’s
• Doña Olimpia
• Galbani
• Cabrales
• Philadelphia- Milka
• Quesos Serra da Meda
• (...)

Principais retalhistas em Espanha

Lojas

Mercadona 

Grupo Dia

Grupo Erosli

Lidl

El Corte Inglés

Carrefour

Aldi

Froiz

Leclerc
Tabela 9: Principais retalhistas em Espanha (2015)
Fonte: Alimarket (adaptado e consultado em maio de 2017)

3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, a par da crise económico financeira, as vendas deste setor no país continuam a crescer, 
representando em 2013, cerca de 20,6 %.

b) Considerando as importações

Sendo que, os países constituintes da União Europeia são os principais parceiros comerciais de Espanha, em 
2013 as importações agroalimentares espanholas atingiram cerca de 56,7% (provenientes da UE). Segundo 
o INE (Instituto Nacional de Estatística), Portugal surge no 3º lugar como fornecedor do mercado espanhol 
com uma percentagem de, cerca de 14%.

Estudo de Mercado Espanha

As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.

Em 2015 os principais clientes dos espanhóis foram a França, a Alemanha, a Itália, o Reino-Unido e Portugal 
sendo que os principais produtos exportados para estes mercados são sobretudo maquinaria e produtos 
elétricos. No que diz respeito a Portugal, as exportações espanholas são sobretudo de produtos agrícolas, em 
2015 representaram cerca de 3.016,4 milhões de euros e no caso de produtos alimentares, representaram 
1.206,9 milhões de euros.
A balança comercial do setor agroalimentar e das pescas teve um saldo positivo, fenómeno que tem vindo a 
acontecer desde 2009, de acordo com o Magrama (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Médio 
Ambiente), sendo que as exportações do setor atingiram os 38 milhões de euros, o que representa cerca de 
16,2% do total das exportações do país.

3. Análise do setor dos lácteos

3.1 A importância do setor dos lácteos

a) Considerando o consumo interno

De acordo com um estudo da Fedéracion Nacional de Indústrias Lácteas, que incorpora um quadro do Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o consumo dos produtos lácteos entre 2010 e 2015 manteve-
-se mais ou menos constante na maior parte dos produtos lácteos.

De acordo com a mesma fonte, relativamente ao setor dos queijos, entre 2010 e 2015, o consumo per 
capita foi também relativamente constante. Em 2010 foi de 7,85 quilogramas, em 2011 foi de 8 quilogramas, 
2012 foi de 7,95 quilogramas, em 2013 foi de 8,05 quilogramas, 2014 foi de 7,77 quilogramas e por fim 
em 2015 o consumo de queijos foi de 7,78 (tabela 6). 

b) Considerando as Importações

De acordo com o ITC (International Trade Centre), as importações espanholas ao mercado português, em 
2015 ascenderam a 111.594 milhares de dólares (US) enquanto que as de Portugal ao mercado espanhol, 
no mesmo ano, chegou aos 245.320 milhares de dólares (US).

Ainda de acordo com o ITC, quanto às importações de queijos e coalhos, Espanha importou 963,104 milhares 
de dólares (US) em 2015, sendo que os principais países de importação são a França, a Alemanha e a Holan-
da.

c) Considerando as Exportações

Em 2015, em conformidade com o ITC, as exportações espanholas de queijos e coalhos para outros mercados 
foram os Estados-Unidos da América, Portugal, que ocupa a segunda posição, e a França, que registou, 
respetivamente, as seguintes transações 95.306, 68.344, 66.223 milhares de dólares respetivamente.

d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).

3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).
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De acordo com a tabela 5, as famílias em Espanha compõem-se sobretudo por casais com filhos, ou casais 
sem filhos, sendo que a família monoparental é a menos comum.

d) Ambiente psicográfico 

O consumidor espanhol tem algumas características que poderão ser consideradas como entraves ao consumo 
de produtos provenientes do estrangeiro, devido ao facto de se considerar que Espanha é um Estado “multi-
cultural”, adaptando-se o produto a cada Comunidade Autónoma (hábitos e características muito diferentes 
umas das outras). 

Segundo dados da AICEP, o número de supermercados e hipermercados tem aumentado. Em 2013 estavam 
registados 475 hipermercados e 20 375 supermercados . Os supermercados são os mais frequentados pelas 
famílias espanholas, mostrando a importância do mercado de proximidade. 
Dado que, o consumidor espanhol é bastante nacionalista quanto ao consumo de produtos, considera-se 
importante um relacionamento aberto e frontal com o consumidor por parte da empresa que pretenda 
ingressar neste mercado, tendo em consideração a divulgação do novo produto junto do consumidor, dessa 
forma existirá uma confiança recíproca (empresa e consumidor). Deve ainda ter-se em conta o facto de os 
espanhóis valorizarem a sua língua materna e por isso deve-se tentar transpor este obstáculo, traduzindo 
toda a informação para a língua espanhola. 

2.2 - Importância do setor agroalimentar 

a) Considerando o PIB

Em Espanha, a indústria agroalimentar ocupa um papel importante, preenchendo a 5ª posição em relação a 
todos os países da UE, com cerca de 91 450 milhões de euros de vendas. Em 2013, segundo o Instituto 
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As melhorias das condições de vida da população espanhola, a par do aumento dos rendimentos das famílias, 
traduziram num aumento das importações de Espanha.

c) Considerando as exportações

Conforme mencionado, os países da União Europeia é o principal parceiro económico de Espanha. Em 2013 
as exportações agroalimentares do país representaram cerca de 28 964 milhões de euros, de acordo com o 
Instituto Nacional de Estadística.
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d) Identificação de feiras setoriais

ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - Barcelona
www.alimentaria.co

A Alimentaria Barcelona, é um evento líder em Espanha e no arco do mediterrânio, sendo ainda um acontecimento 
de referência internacional para o setor. A próxima edição será em 2018, entre 16 e 19 de abril e contará 
com 3 938 expositores provenientes de 65 países, 624 compradores convidados internacionais, proporcio-
nando ainda 11 200 encontros de negócios programados. São estimadas ainda mais de 200 atividades de 
conhecimento e debate sobre o setor.

Salón de Gourmets (Feira internacional de alimentação e bebidas de qualidade) - Madrid
https://www.gourmets.net/salon/index.php

O Salón de Gourmets, é uma feira profissional de alimentação e bebidas de qualidade com carácter internacional, 
mantendo a liderança como evento único do género na Europa. Conta com mais de 1 396 expositores, 35 
000 produtos expostos, 80 872 visitantes profissionais do setor, e ainda 1 628 jornalistas e media acredita-
dos.

e) Identificação de regiões prioritárias a ter em conta no processo de exportação

Segundo a Organización Interprofesional Láctea, os queijos são o segundo derivado lácteo mais consumido 
em Espanha. Este é um mercado onde existem mais de 150 variedades de queijos, sendo que dos quais 32 
têm DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida). O fabrico de queijos 
em Espanha conjuga, tanto métodos tradicionais, como mecanismos de alta tecnologia de produção.
Tendo em consideração, as regiões prioritárias para a comercialização de produtos lácteos, a identificação do 
número existente de indústrias lácteas por Comunidade Autónoma espanhola, torna-se primordial para a 
introdução de produtos lácteos no mercado (vide tabela 7).

3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).

9 Atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés
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Gráfico 1: Frequência de consumo de queijo por família
Fonte: ESTUDIO EN TORNO A LA PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO 
QUESO DE ORIGEN ESPAÑOL por Organización Interprofesional 
Láctea (adaptado e consultado em abril de 2017)

Tabela 10: Consumo de queijos
Fonte: Magrama in ESTUDIO EN TORNO A LA PERCEPCIÓN DEL 
PRODUCTO QUESO DE ORIGEN ESPAÑOL por Organización 
Interprofesional Láctea (adaptado e consultado em abril de 
2017)

%

28,9%
12%
5,6%
22,6%
4,9%
5,1%
3,4%

17,5%

Consumo de Queijos

Frescos
Fundido 
Mole
Semicurado
Curado
Ovelha
Cabra
Outros (ex. queijo de bola, 
emental, gruyère, queijos 
azuis, etc)

Toneladas

100 394
41 787
19 625
78 496
17 204
17 678
11 773

60 807

Formato do tipo de queijo consumido pelas familias de Espanha

2015

Formato
Cunha ou outras formas
Queijo fatiado embalado 
Queijo para cozinhar
Queijo de barrar

Consumo geral
97%
64%
49%
48%

Consumo diário
43%
18%
5%
18%

Consumo várias vezes por semana
47%
55%
51%
49%

Tabela 11: Formato do tipo de queijo consumido pelas famílias em Espanha; Fonte: ESTUDIO EN TORNO A LA PERCEPCIÓN DEL 
PRODUCTO QUESO DE ORIGEN ESPAÑOL por Organización Interprofesional Láctea (adaptado e consultado em abril de 2017)
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Oportunidades

• Principal parceiro comercial de Portugal;

• É um Estado-Parte da União Europeia, e também do 
Mercado Único o que vai facilitar a atividade comercial 
entre os dois países;

• A proximidade geográfica, cultural e linguística entre 
os dois países é uma mais-valia;

• O setor agroalimentar deste mercado é muito 
importante (5ª posição a nível da UE);

• Aumento da utilização da internet como um canal de 
compras, sobretudo pelos mais jovens (com menos de 
35 anos);

• O mercado espanhol é relativamente favorável às 
empresas portuguesas;

• Em 2017, o governo espanhol aumentou o ordenado 
mínimo.

Ameaças

• Espanha é um país muito fragmentado, visto que as 
Comunidades Autónomas formam mini-Estados, 
muito nacionalistas, e característicos de uma grande 
multiculturalidade;

• A versão elevada de produtos estrangeiros por parte 
dos consumidores;

• A população do território espanhol é cerca de 4 
vezes maior que a portuguesa, pelo que as PME’s 
portuguesas não terão capacidade de aceder ao 
mercado de uma só vez;

• Tal como aconteceu em Portugal, em Espanha houve 
também uma quebra do consumo;

• Pela sua dimensão geográfica e demográfica, é um 
mercado muito competitivo.

4. Discussão 

 a) Identificação de oportunidades e Ameaças

De forma a avaliar as oportunidades e ameaças identificadas para a exportação do Queijo Serpa para o mercado 
espanhol, elaborou-se uma tabela resumo que teve em conta os dados obtidos neste estudo ao longo da 
elaboração deste estudo.

b) Fatores críticos de sucesso

Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são as variáveis que proporcionam mais valor ao mercado, nas quais 
qualquer empresa do setor em causa deve apostar de modo a vencer no mercado. Isto não significa que a 
empresa não tenha de se diferenciar, identificando as suas competências distintivas que consistem no que ela 
faz de melhor que a concorrência e que por isso a distinguem. Os FCS constituem, pois, os elementos que 
determinam o maior ou menor sucesso das empresas no mercado (Kotler et al., 2009).

Assim, para que possam ser avaliadas as potencialidades do Queijo Serpa no processo de exportação para o 
mercado espanhol, foi feito um cruzamento dos dados externos obtidos e das caraterísticas do Queijo Serpa.

Espanha, para além da sua proximidade geográfica com Portugal, faz parte da UE, tem a mesma moeda, 
caracteriza-se também por ser o principal parceiro comercial do nosso país (principal destino das exportações 
portuguesas). Além de que, para Espanha, Portugal também é um dos principais parceiros comerciais, está na 
quinta posição como destino das exportações espanholas.

Recentemente, o ordenado mínimo foi aumentado, pelo que fará aumentar o rendimento das famílias e 
consequentemente o consumo privado, por isso, a longo prazo um aumento das importações poderá estar 
em causa. Assim, este fator poderá ser uma oportunidade para as pequenas e médias empresas portuguesas. 
(AICEP, 2015)

No consumo global de produtos lácteos em Espanha, o queijo é o produto mais consumido, além de que, os 
espanhóis cada vez mais valorizam queijos tradicionais, como os DOP ou IGP, metade das famílias no país 
consome queijo diariamente.

Em suma, mesmo em contexto de recuperação da crise económica, existe uma grande facilidade de exportar 
para Espanha, tanto pela proximidade geográfica, cultural e linguística, mas também como Parte do Mercado 
Único e a questão da moeda, o que facilita as trocas comerciais. 

5. Conclusões

O presente estudo incorporou uma analise ao setor agroalimentar em geral, especificando o setor dos lácteos 
espanhol, pretendeu constituir num instrumento de análise do setor para que se identifiquem quais as opor-
tunidades e os constrangimentos à comercialização do Queijo Serpa.

Nos últimos anos, o consumo em Espanha tem vindo a aumentar, mesmo com a crise económico-financeira. 
No caso do consumo de queijos, este não cessou de aumentar, e cada vez mais o consumidor prefere os queijos 
mais tradicionais. Embora que existam constrangimentos no consumo de queijos estrangeiros, assume-se 
que os espanhóis têm vindo a melhorar o seu “nacionalismo” do consumo, aceitando cada vez mais outros 
produtos de proveniência estrangeira.

Cerca de 88% das famílias espanholas consome queijo e 50% consome queijo diariamente, aliando estes 
fatores à cumplicidade entre Portugal e Espanha, quer geográfica, quer cultural ou linguística, as pequenas e 
médias empresas portuguesas, terão, aparentemente, a oportunidade de assumir um importante papel na 
comercialização de queijo. Deve-se ter ainda em consideração a preferência de queijos tradicionais por parte 
dos espanhóis.
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Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).
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4. Discussão 

 a) Identificação de oportunidades e Ameaças
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consequentemente o consumo privado, por isso, a longo prazo um aumento das importações poderá estar 
em causa. Assim, este fator poderá ser uma oportunidade para as pequenas e médias empresas portuguesas. 
(AICEP, 2015)
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3.4 Identificação e caracterização de Retalhistas/Distribuidores/
Importadores Agroalimentares de produtos portugueses

Mercadona
Consiste na principal rede de supermercados em Espanha, comercializa todo o tipo de produtos, desde os 
alimentares aos produtos de higiene pessoal. Conta com 1604 supermercados de bairro em Espanha. Apesar 
de ser uma empresa com 100% de capital espanhol, vende alguns produtos portugueses. Deve ainda ter-se 
em conta que em 2019 pretende abrir lojas em Portugal, reforçando assim as vantagens de logística entre 
os Espanha e Portugal.

Website: https://www.mercadona.es
Morada: Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques (sede) 
Telefone: (0034) 900 500 103 

Muñoz Pareja
Importação e exportação de peixe, sobretudo a partir de países como Portugal, França, Itália, Grécia e Marrocos. 
Em 2014, teve um volume de negócios que variou entre os dez e os vinte e cinco milhões de euros.

Website: http://www.munozpareja.com/
Morada: Escritório Central – Estrada de Cádiz-Málaga, km 19,6, Conil de la Frontera (Cádiz)
Telefone: (0034) 956 44 50 79
Email: info@munozpetaca.com 

Sintadel
Proporciona a venda e distribuição de peixe da costa espanhola bem como a importação direta a Portugal, 
França e Itália. Tem cerca de 9 empregados, e no ano de 2014 ostentava um volume de negócios entre um 
e dois milhões de euros.

Website: http://sintadel.es/
Morada: C/Palaudaries 13, 08004 - Barcelona
Pessoa de Contacto: José M. Caparrós (Gerente); Esteban Caparrós (Comercial) 
Telefone: (0034) 93 442 12 11

O Lusitano 
Tem uma loja gourmet, e tem como objetivo oferecer vários produtos portugueses. Recentemente iniciou a 
sua atividade de importação e exportação de vinhos e de produtos gourmet. Tem também um restaurante, 
onde se destacam vinhos, queijos, compotas, enchidos, café, bolos, salgados, entre outros. Distribui os seus 
produtos para restaurantes e lojas gourmet, assim como para canal Horeca7. A qualidade dos seus produtos 
tem permitido a que forneça vários Hóteis de luxo.

Website: http://www.olusitano.com/tienda.php 
Morada: C/ Marià Aguiló 123, Local 2, 08005 - Barcelona 
Telefone: (0034) 932 247 528
Email: info@olusitano.com ; comercial@olusitano.com

Frangus
Inicialmente, era apenas uma churrasqueira tradicional em Leiria (Rei dos Frangos), ao longo dos anos foi 
desenvolvendo uma cadeia de restaurantes com especialidades tipicamente portuguesas. Em 2011 abriu o 
primeiro restaurante em Madrid, com menus portugueses, e atualmente tem três restaurantes em Madrid.

Website: http://www.frangus.es/
Restaurante1: M. Carretera de Canillas, 15 Madrid;  T. (0034) 913003279 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 
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portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 
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Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03
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Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23
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de origem protegida (DOP) .
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Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
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Restaurante2: M. C/ Ribera de Curtidores, 28 Madrid;  T. (0034) 914677853 
Restaurante3: M. C/ del General Ricardos, 4 Madrid;  T. (0034) 910348581
Email: administracion@frangus.es 

Produtos de Portugal
Consiste numa loja online de comércio de produtos portugueses em Espanha, dispõe de uma grande variedade 
de produtos, desde cervejas, espumantes e vinhos, queijos, azeites, compotas, enchidos e conservas.

Website: http://productosdeportugal.com/es/ 
Morada: La Bañeza 43 28034 Madrid 
Telefone: (0034) 800 007 987 
Email: info@open-ideas.es 

Sabores Lusos
Comercializa produtos e marcas típicas da gastronomia portuguesa, salienta-se o bacalhau, a pastelaria 
portuguesa, os vinhos e os cafés.

Website: http://www.gasteizhoy.com/sabores-portugueses-para-zabalgana/
Morada: Ilustrazioaren Hiribidea, 01015 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espanha
Telefone: (0034) 945 35 83 81 

A Casa Portuguesa
Situa-se em Barcelona é uma pastelaria, galeria de arte, taberna, restaurante, promotora de eventos, bar de 
vinhos e loja gourmet.

Website: www.acasaportuguesa.com/
Morada: Carrer de l'Or 8 (Plaza Diamant) Barcelona 08012 
Telefone: +34 930 21 88 03

La Portuguesa Taberna
Situa-se no centro de Madrid, especializada na gastronomia e vinhos portugueses.

Facebook: https://es-la.facebook.com/laportuguesa.es/ 
Morada: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 39,28 008 Madrid-Espanha
Telefone: +34 911 25 95 23

3.5 Caracterização do perfil do consumidor habitual do setor dos lácteos 

a) Definição das tendências do setor dos lácteos 

Em Espanha, tem decorrido nos últimos anos um aumento da preferência de queijos frescos e de untar, não 
obstante que os mais tradicionais também são os mais consumidos, como por exemplo os de denominação 
de origem protegida (DOP) .
Com base em dados de 2016, fornecidos pela Innova Market Insights, o setor dos lácteos teve, nesse ano, 
um peso de 24,27%.
De acordo com a mesma fonte, no mesmo ano, os queijos mais consumidos foram os semiduros e os duros 
(14,66%) e o semimole e o mole (11,14%). Quanto às marcas de queijos consumidas pelos espanhóis, têm 
preferência pelas marcas brancas, cujo o seu consumo representa 39,36%, na segunda posição surge a marca 
Eroski com um consumo de 5,45%, a marca Juan Luna nesse mesmo ano teve uma percentagem de 4,48%, 
com 3,71% do consumo surge a marca Burgo de Arias, e por último por último surgem as marcas Arias e 
Garcia Baquero com 3,47%.
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b) Perfil psicográfico e de comportamento de consumo

Segundo um estudo de 2015, encomendado pela Organización Interprofesional Láctea tendo em conta a 
indústria láctea espanhola, os queijos são os principais produtos consumidos pelas famílias em Espanha, 88% 
das famílias consome queijo, sendo que o consumo per capita é de 7,8 kg. Ainda assim de 2013 para 2014, 
o consumo de queijo sofreu um ligeiro declínio (4,7%9).

De acordo com a tabela 9, em 2014, os queijos mais consumidos em Espanha foram os frescos (100 394 
toneladas) e o semicurado (78 496 toneladas).

De acordo com a Organización Interprofesional Láctea, entre 2013 e 2014 o preço do queijo aumentou 
3,9%, em 2014 em média o queijo custava 7,46 euros por kilograma. Os canais preferidos pelos consumidores 
para a compra de queijo (87,7%) são hipermercados, supermercados e lojas de desconto.

Segundo o estudo referido, a maior parte dos espanhóis consome queijo por prazer ou por hábito de compra, 
ainda assim o seu consumo pode também estar ligado ao facto do queijo ser um produto saudável e nutritivo.

Em 2015, segundo o estudo sobre a perceção de queijo de origem espanhola, feito pela Organización Inter-
profesional Láctea, metade das famílias em Espanha assumiu que consumia queijo diariamente (50%) ou 
várias vezes por semana (45%) (vide gráfico 1).
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